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GERİ  KAZANİM KATİLİM PAYİ BEYANNAMESİ  SİRA NO:1 
GENEL TEBLİ G  HAKKİNDA 

 

04.04.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 

yayımlanan Sıra No:1 Genel Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyan dönemleri; 

a- Kurumlar Vergisi Mükellefleri için aylık, 

b- Diğerleri için üç aylık, 

olarak belirlenmiştir. Buna göre; 

1. Dönem Ocak-Şubat-Mart 

2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran 

3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül 

4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık 

 

şeklinde olacak olup beyannameler plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden 

ayın 24. Günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

Beyanname vermekle yükümlü olanlar satış yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle 

yükümlüdürler. Beyan edilen katılım payının beyan edilen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 6183 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55. Maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme 

emri tebliği ile vade tarihinden itibaren aynı kanunun 51. Madde kapsamında gecikme zammına tabi 

tutulacaktır. 

 

 Diğer taraftan marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin gibi açıkta satılan ve 15 mikron 

ve altında olan 500 x 300 mm küçük poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi ürün satışı 

yapmayıp sadece hizmet verenler poşetlerini ücretsiz vereceklerdir. 

 

 Ceza Uygulaması 

 

a- Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit 

edilenlere 2872 Sayılı Kanunun birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereği 01.01.2019-

31.12.2019 dönemleri için 18.037 TL, 

b- Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 Sayılı Kanunun birinci 

fıkrasının (z) bendi hükmü gereği ton başına 01.01.2019-31.12.2019 dönemleri için ton 

başına 123,73 TL ile metre kare başına 12,37 TL 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrıca idari yaptırım uygulanacaktır. 

 

Geçiş Dönemi Uygulaması 

 

24.04.2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin 

beyannamelerin ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

verilmiş olan beyanların da 24.04.2019 tarihine kadar beyana dahil edilmesi gerekmektedir. 

 

   Bilgilerinize sunulur. 
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